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IFSC – Campus Sombrio estabelece parceria 

com Gaia Village 

O Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia – IFSC – Campus Sombrio estabeleceu 
Termo de Cooperação com o Projeto Ambiental Gaia 
Village visando parceria no desenvolvimento de 
estágios curriculares. A primeira oportunidade foi 
concedida à Gisela Oliveira da Silva, natural de 
Garopaba e estudante do Curso “Técnico em 
Agropecuária”.  

 

Durante o mês de março, ela realizou estágio 
curricular obrigatório de 180 horas na área de 
bubalinocultura, acompanhando as rotinas de 
manejo e nascimentos dos búfalos criados no 
sistema agroecológico do pastoreio voisin. As 
atividades foram finalizadas com total 
aproveitamento e dedicação de Gisela que, 
entusiasmada, planeja prestar vestibular para 
medicina veterinária. O Professor orientador Luis 
Fernando Rosa de Lima, esteve no Gaia Village para 
acompanhar o estágio e declarou “vemos aqui um 

campo fértil para criação de futuras parcerias e 

estudos na área de agroecologia”.  

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Pública Municipal: estimulo a leitura 

e formação cidadã 

“A biblioteca pública, porta de entrada para o 

conhecimento, proporciona condições básicas para 

a aprendizagem permanente, autonomia de decisão 

e desenvolvimento cultural dos indivíduos e grupos 

sociais”. É o que proclama o Manifesto UNESCO que 
crê na biblioteca pública como força viva para a 
educação, cultura e informação, e como agente 
essencial para a promoção da paz e bem estar 
espiritual da humanidade.  

Essa também é a crença da comunidade de 
Garopaba que integra o Movimento pró-biblioteca 
pública e que se reuniu no dia 22 de março na 
Câmara Municipal de Vereadores para conhecer e 
debater a proposta.  Uma profícua parceria da 
sociedade organizada, sob coordenação do Prof. 
João Pacheco (IFSC) que conta com apoio da ACIG 
e envolvimento direto do executivo municipal que 
tem por meta construir prédio e dotar o espaço de 
infraestrutura e recursos humanos para 
desenvolvimento de espaço cultural informatizado.  

 

A partir de 08 de abril, todos podem contribuir com 
doações ao acervo bibliográfico. Em Garopaba, 
diversos pontos de coleta, na área central e nos 
bairros, estão à disposição da comunidade para 
receber livros, revistas, CDs e DVDs educativos. 
Saiba mais na página do Facebook – Grupo Pró 
Biblioteca Pública Garopaba. 
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CONAPA Baleia Franca sela compromisso com 

criação do Plano de Manejo e debate novo 

Código Ambiental 

Gaia Village sediou a 31a Plenária do Conselho 
Gestor da APA da Baleia Franca. Em pauta, 
apresentação e aprovação do cronograma de 
trabalho para construção do plano de manejo 
participativo com apoio das 42 instituições que 
compõe o Conselho, representativas do setor 
público e sociedade civil organizada. 

 

Nesta mesma Plenária, no âmbito do esforço 
permanente de qualificação do Conselho, Edson de 
Almeida, Analista Ambiental da APA Anhatomirim e 
Caren Andreis, Analista Ambiental do ICMBio - CR9, 
realizaram uma apresentação comentada do novo 
código florestal.  
 

 

 

E, sob a facilitação dos conselheiros José Nieto 
(OAB), Gervásio Oeksler (Plataforma de Pesca do 
Rincão), Rafael Costa (ONG APRENDER), e Gelson 
Rigo (ONG AMA) deu-se profícuo debate acerca 
dessa nova legislação ambiental e suas implicações 
no território da APA da Baleia Franca. Conforme 
Rafael Costa, “o conhecimento da nova legislação 

ambiental gera a oportunidade de aplicá-la como 

instrumento de gestão em consonância com a 

realidade da nossa região, visando equidade social 

e ambiental”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEA definirá conteúdos de cursos de 

educação ambiental para infratores 

ambientais no Estado.  

 

Em reunião realizada no dia 25 de março, a 
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental 
– CIEA, vinculada a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Sustentável, retoma as atividades 
com dois temas prioritários para 2013: a) 
Realização do 3º Encontro Catarinense de Educação 
Ambiental, previsto para setembro, com apoio da 
EPAGRI, e b) Regulamentação do capitulo sobre 
Educação ambiental disposto no Código Estadual de 
Meio Ambiente, especialmente no tocante às 
atribuições da Comissão em subsidiar a FATMA - 
Fundação de Meio Ambiente e a Policia Ambiental, 
na criação de mecanismos e critérios para cadastrar 
entidades aptas a capacitar infratores ambientais, e 
também na proposta de conteúdos para os referidos 
cursos. 

 

Com base em sua consistente história de embates e 
ações educativas, a FEEC- Federação das Entidades 
Ecológicas Catarinense, representada pela Fundação 
Gaia, deverá contribuir nessas discussões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Estadual Heriberto Hülse realiza 

vivência no Gaia Village 

Escola de Criciúma oportunizou para grupo de 40 
estudantes do 1o, 2o e 3o ano do segundo grau, 
um dia de aula de campo no Gaia Village. O grupo 
participa do programa federal denominado Ensino 
Médio Inovador e foi acompanhado de 09 
professores de todas as disciplinas que compõe a 
grade curricular. Foram recebidos no Espaço Gaia 
com palestra enfocando princípios de 
sustentabilidade, que orientam as ações do GV. A 
relevância das florestas naturais, e a Estação de 
Tratamento de Efluentes cujo sistema utiliza 
bambus e bactérias para degradar a matéria 
orgânica e os demais compostos contaminantes dos 
efluentes domésticos, gerando um mínimo de lodo, 
foram questões apresentadas no percurso à pé 
realizado até a Clareira A. 

 

O almoço servido à base de produtos orgânicos 
oportunizou breve explanação sobre benefícios de 
uma alimentação saudável na promoção da saúde 
integral. No período da tarde, o grupo visitou as 
bioconstruções junto da Praia do Ouvidor, tendo 
contato com tecnologias amigáveis de geração de 
energia limpa. Na despedida, o professor 
coordenador Ronivon Teixeira agradece a generosa 
acolhida e o aprendizado do dia.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Imagem do mês 

Agenda 

Oficina Telhados Vivos – Toni Backes Paisagismo 
Data: 05 e 06 de abril 
Local: Gaia Village 
 
Campanha arrecada acervo para Biblioteca Pública 
Data: 08 a 15 de abril 
Local: em toda a Garopaba 
 
Palestra: Transformações e Permanências de Garopaba 
Data: 12 de abril 
Local: Gaia Village/ 19h00min – 21h00min 
 
Mutirão organiza sede provisória Biblioteca Pública 
Data: 27 de abril / 09h00min – 12h00min                
Local: Gaia Village 
 

Reunião GT Tainha - CONAPA Baleia Franca 

Data: 11 de abril / 14h00min – 18h00min                 
Local: Gaia Village 
 
Receptivo da Escola Visconde de Taunay- Blumenau 

Data: 08 de abril / 09h00min – 17h00min                 
Local: Gaia Village 
 
Receptivo do PET-Biologia – FURB  Blumenau 

Data: 16 de abril / 09h00min – 17h00min                 
Local: Gaia Village 
 
Acampamento dos Escoteiros – Grupo Ilha Terceira 

Data: 20 e 21 de abril 
Local: Gaia Village (Ouvidor) 
 
Receptivo do Centro Educacional Porto Seguro 

Data: 25 e 29 de abril/ 08h00min – 17h00min 
Local: Gaia Village 
 
Prática do Curso Condutor Ambiental-IFSC 

Data: 26 de abril / 09h00min – 17h00min 
Local: Gaia Village (trilha Barrinha – Ouvidor) 
 
Receptivo da UNESC - Criciúma 

Data: 27 de abril / 09h00min – 12h00min                 
Local: Gaia Village 
 
Reunião CIEA – SDS 

Data: 26 de abril / 14h00min – 17h00min 
Local: Florianópolis 

Faça contato: 
Fone/fax: (48) 3354 -0002 
projeto@gaia.org.br          www.fgaia.org.br     
www.gaia.org.br 
 


